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Pengantar

Direktur Utama
Bintang Perbowo
Para pemangku kepentingan yang
terhormat,
Kesadaran

akan

tanggung

jawab

sosial Perseroan telah membawa kita
untuk

terus

Program

meningkatkan

Kemitraan

dan

kinerja
Bina

Lingkungan (PKBL) PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk. atau WIKA. Semakin
berkembangnya kami dalam bidang
usaha selayaknya juga ikut menambah
kepedulian kami terhadap masyarakat
di sekitar wilayah usaha untuk terus
berdaya dan mandiri.

Sebagai BUMN, WIKA tidak bisa lepas dari kewajiban untuk mendukung program
Pemerintah, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah sejalan
dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh
untuk digunakan membiayai berbagai program dan kegiatan PKBL, yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan kemitraan menjadi penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
menuju kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tanpa bisa dipisahkan,
hubungan sosial merupakan wujud bina lingkungan sebagai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik hubungan kemitraan
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maupun sosial merupakan kesatuan yang saling mendukung dalam membentuk tanggung
jawab sosial Perseroan.
Penyaluran Program Kemitraan pada tahun 2013 mencapai Rp. 13,45 miliar dengan jumlah
mitra sebanyak 83 mitra binaan, sedangkan untuk penyaluran dana Bina Lingkungan
sebesar Rp. 890 juta, dan penyaluran sinergi dengan BUMN lain sebesar Rp. 27,13 miliar.
Pelaksanaan program bina lingkungan WIKA pada tahun 2013 ini di fokuskan pada 4
(empat) bidang yaitu :


Bidang pendidikan dengan program pemberian bantuan biaya pendidikan untuk
tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi, pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB) serta renovasi sekolah.



Bidang kesehatan meliputi program sarana air bersih dan sanitasi publik



Bidang pelestarian alam meliputi penanaman pohon



Bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kampung binaan WIKA

Keberhasilan program tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak khususnya para
pemangku kepentingan untuk pelaksanaan PKBL yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun.
WIKA berharap program-program PKBL yang dijalankan dapat memberikan kontribusi
terhadap masyarakat dan lingkungan khususnya di sekitar wilayah usaha WIKA.
Akhir kata, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan PKBL WIKA selama tahun 2013. Kami berharap kerjasama yang
telah terbangun dengan baik bisa terus dilanjutkan, sehingga kita bersama-sama dapat
membangun kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuat bumi tempat
tinggal kita menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, Februari 2014
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN TAHUNAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)
2013

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan beserta laporan
keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab
manajeman PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan dijamin kebenarannya
oleh Direksi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi

Bintang Perbowo
Direktur Utama
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BAB I
Pendahuluan
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Kondisi Umum
Bidang usaha WIKA adalah engineering
(rekayasa), procurement (pengadaan) dan
construction (konstruksi) atau EPC serta
investasi yang dikelompokkan dalam 5
(lima) unit bisnis strategis atau strategic
business unit (SBU)
SBU WIKA adalah:
SBU jasa konstruksi: jasa konstruksi
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jasa
konstruksi sipil dan konstruksi gedung.
Jasa konstruksi sipil memiliki 3 (tiga)
sub bidang usaha yaitu : sub-bidang
usaha jalan dan jembatan, pengairan,
prasarana
perhubungan
dan
ketenagaan. Jasa konstruksi gedung
memiliki 2 (dua) sub bidang usaha :
sub-bidang usaha bangunan hunian
dan bangunan fasilitas.
SBU mekanikal dan elektrikal meliputi:
sub-bidang usaha minyak dan gas,
sarana industri dan pabrikan baja serta
konstruksi
berbasis
EPC
yang
terintegrasi.
SBU Industri Beton Pracetak.
SBU Real Estate.
SBU Industri lainnya dan Perdagangan.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan,
tak semata-mata mengejar keuntungan
(profit). Sebagai badan usaha milik negara
(BUMN), WIKA juga memiliki tanggung
jawab membantu Pemerintah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (people), serta
berperan serta dalam menjaga kelestarian
lingkungan (planet).
Ketiga pilar tersebut: profit, people dan
planet, menjadi dasar bagi Perseroan untuk
melakukan
kegiatan
usaha
yang
berkelanjutan.
WIKA
mewujudkan
pemenuhan tanggung jawab tersebut antara
lain
dengan
pelaksanaan
Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Pelaksanaan
PKBL
mengacu
pada
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007
tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Program PKBL ini bertujuan untuk
membantu
pemerintah
dalam
melaksanakan pembangunan yang lebih
merata serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan dalam setiap kegiatannya,
WIKA selalu berusaha untuk melibatkan
para pemangku kepentingan, terutama
masyarakat yang berada di sekitar wilayah
usaha WIKA.
Pembagian Sembako untuk karyawan WIKA
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Struktur Organisasi PKBL
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Nomor:
SK.01.01/A.DIR.8950/2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang susunan organisasi
Sekretariat Korporat, maka Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada dibawah
Direksi, yang dalam pelaksanaan kegiatan hariannya berkoordinasi dengan Sekretariat
Perusahaan. Selain itu menurut Surat Keputusan Nomor: SK.02.01/A.DIR.9031A/2013, Kepala
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara ex-officio juga menjabat sebagai Manajer
Biro Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Yudi Widodo
Kepala Unit PKBL

Siamto Mulyono

Ulfah Habibah

Yunda
Pramuchtia

M. Ulzi
Muharam

Staf Unit PKBL

Ahli Muda
Sustainability

Staf Unit PKBL

Staf Unit PKBL
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Penyaluran Dana
Penempatan dana PKBL bersumber dari
penyisihan laba Perseroan. Dana PKBL
yang dikelola hingga akhir tahun 2013
secara kumulatif mencapai Rp. 42,97 miliar.
Realisasi
penyaluran
dana
tersebut
meliputi:

dana penyaluran sinergi dengan BUMN lain
sebesar Rp. 27,2 miliar, dan penyaluran
dana Bina Lingkungan WIKA sebesar Rp.
809 juta. Secara kumulatif, dana Bina
Lingkungan selama tahun 2013 mencapai
Rp. 28,02 miliar. Dana tersebut meliputi:

Pinjaman Kemitraan
(dana bergulir/pinjaman
berulang)

Sektor Pendidikan

Rp. 14,47 miliar

Sektor Prasarana &
Sarana Umum

Rp. 11,64 miliar

Pembinaan Kemitraan
Bina Lingkungan
BUMN Peduli

Rp 140,62 miliar

Rp 2,71 miliar
Rp 11,23 miliar

Sektor Kesehatan

Rp. 0

Rp 1,41 miliar

Sektor Pelestarian
Alam

Rp. 230 juta

Sektor Keagamaan

Rp. 1,48 miliar

WIKA telah menyalurkan bantuan Program
Kemitraan berupa pinjaman modal usaha
sebesar Rp. 13,45 miliar yang disalurkan
kepada 83 mitra binaan. Dengan demikian
secara kumulatif jumlah mitra binaan
penerima dana Program Kemitraan menjadi
1.310 mitra binaan.
Adapun penempatan dana PKBL tahun
2013 bersumber dari penyisihan laba
Perseroan tahun buku 2013.
Hasil
keputusan RUPS WIKA menyatakan bahwa
mulai tahun 2013, Perseroan tidak
mengalokasikan Laba Bersih Tahun Buku
2012 untuk sumber dana PKBL, tetapi
Perseroan akan membentuk cadangan
biaya tahun 2013 untuk program tanggung
jawab sosial Perusahaan yang besarnya
sesuai
kebutuhan
dan
kemampuan
Perseroan. Sehingga pada tahun 2013
besarnya alokasi dana untuk Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah 0%.

Sektor Bencana Alam

Rp. 200 juta

Dari pelaksanaan PKBL selama tahun
2013, ada beberapa pengaruh yang dapat
dirasakan
oleh
masyarakat
sekitar
diantaranya pada Program Kemitraan,
WIKA mengharapkan pelaku usaha kecilmenengah (UKM) bisa mengembangkan
usaha mereka melalui pinjaman modal
usaha yang didapat dari Program
Kemitraan. Berkembangnya kegiatan usaha
mereka bisa menciptakan lapangan kerja
bagi warga setempat. Sedangkan bantuan
perbaikan maupun penyediaan sarana
umum dari Program Bina Lingkungan akan
meningkatkan kualitas kondisi lingkungan
maupun sosial masyarakat penerima
bantuan. Hal ini tentu saja akan menjadikan
kesejahteraan masyarakat kian membaik.

Adapun dana yang disalurkan untuk Bina
Lingkungan selama tahun 2013 terdiri dari
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BAB II
Pelaksanaan PKBL
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Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan
(PKBL)
oleh
WIKA,
berpedoman pada perencanaan yang telah
dibuat dan ditetapkan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Perusahaan
(RKAP). Secara umum selama tahun 2013,
tim PKBL telah dapat merealisasikan
rencana yang dibuat.
Pada tahun 2013, WIKA memfokuskan
Program Kemitraan pada dua sektor usaha
yaitu Sektor Perdagangan dan Sektor Jasa.
Sasaran yang ingin dicapai pada Program
Kemitraan
ini
adalah
meningkatkan
kemampuan kewirausahaan dan manajerial
serta memberikan bantuan permodalan,
peningkatan
kemampuan
produksi,
pemasaran dan lain-lain sehingga usaha
kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri yang pada gilirannya
nanti diharapkan dapat berkembang
menjadi usaha menengah dan besar.
Di sektor jasa, dana pinjaman modal usaha
disalurkan bagi para mitra kerja usaha kecil
yaitu para mandor untuk pekerjaan
konstruksi.

Jumlah mitra binaan
WIKA di sektor
jasa adalah sebanyak 83 mitra binaan.
Penyaluran dana Kemitraan ini tersebar di
beberapa wilayah yaitu DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur. Selain dalam bentuk
penyaluran dana pinjaman modal usaha, di
sektor ini kami juga memberikan bantuan
peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan
magang untuk meningkatkan kemampuan
kewirausahaan,
manajemen
dan
ketrampilan produksi.
Adapun di sektor perdagangan, WIKA telah
menyalurkan dana pinjaman modal usaha
kepada pemasok, perajin kulit, penjual
pupuk dan pestisida serta warung sembako.
Jumlah mitra binaan di sektor ini pada tahun
2013 sebanyak 3 (tiga) mitra binaan.
Mereka tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat
dan Jawa Tengah. Dana ini selanjutnya
dimanfaatkan
mitra
binaan
untuk
peningkatan modal usaha, pengadaan
sarana kerja dan modernisasi peralatan.

Penanaman Pohon bersama WIKA Grup di Bogor
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Selain dua sektor tersebut WIKA juga
menyalurkan dana pinjaman modal usaha di
beberapa sektor lainnya seperti sektor
perikanan pada kelompok pembibitan ikan
gurame di daerah Jawa Tengah.
WIKA juga memberikan hibah berupa
bantuan pemasaran serta promosi hasil
produksi untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil dan koperasi dalam pemasaran
hasil produksi di dalam dan luar negeri
dengan mengikutsertakan dalam Pameran
INACRAFT 2013. WIKA juga melakukan
pembinaan dan pelatihan berupa training
pembukuan sederhana untuk para mitra
binaan.
Pada program Bina Lingkungan, WIKA ikut
serta dalam memberdayakan masyarakat di
sekitar lingkungan usaha WIKA. Beberapa
sektor penyaluran Bina Lingkungan yaitu
sektor bencana alam, sektor pendidikan,
sektor prasarana dan sarana umum, dan
sektor pelestarian alam.
Pada sektor bencana alam membantu
masyarakat di sekitar perusahaan ketika

terjadi banjir Jakarta pada bulan Januari
2013. Sedangkan pada sektor pendidikan,
WIKA memberikan bantuan 2 (dua) unit
ruang kelas baru, bantuan pembangunan
gedung pendidikan, bantuan renovasi
gedung pendidikan serta mengadakan
seminar
pemberdayaan.
Penyaluran
bantuan Bina Lingkungan ini tersebar di
wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain
penyaluran sendiri, WIKA juga melakukan
sinergi di sektor pendidikan dan sektor
sarana prasarana umum.
WIKA ikut membangun sarana dan pra
sarana umum di sekitar wilayah usaha
WIKA. Beberapa bantuan di sektor ini
antara lain renovasi Posyandu, Poskamling
dan Balairung Adat serta bantuan
pengelolaan sampah di wilayah Bogor,
Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Sinergi
WIKA dengan BUMN lain pada sektor ini
adalah pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi publik di wilayah Bekasi, Cianjur
dan Kalimantan Barat.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Kemitraan Kerja Tahun 2013
No

1.

2.

Uraian
Penyaluran Sektor
Jasa

Penyaluran Sektor
Perdagangan

Rencana

Rp. 27,80 miliar

Realisasi

Realisasi

Rp. 13,19 miliar

Pinjaman kepada para mandor untuk
pekerjaan konstruksi
Jumlah mitra binaan:79

Rp. 500 juta

Rp. 130 juta

Penyaluran kepada suplier ekonomi
lemah untuk konstruksi, penyamak kulit,
pengrajin furnitur, loper koran dan
pengusaha batik.
Jumlah mitra binaan: 3

3.

4.

Penyaluran Sektor
Industri dan lainnya
Program Hibah:
Pelatihan;
Pembinaan dan
pameran

Rp. 600 juta

Rp.125 juta

Penyaluran kepada kelompok Usaha
Perikanan
Jumlah mitra binaan: 1

Rp 1,00 miliar

Rp. 28,7 juta

Seminar Pemberdayaan untuk mitra
binaan; mengikutsertakan mitra binaan
pada pameran INACRAF 2013.

13 | L a p o r a n T a h u n a n P K B L 2 0 1 3

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

WIKA juga ikut melestarikan alam dengan
melakukan kegiatan penanaman pohon di
wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan
Makasar. Sampai dengan tahun 2013 WIKA

sudah menanam sebanyak 205.955 pohon
di seluruh proyek dan wilayah usaha WIKA
Grup.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Bina Lingkungan Tahun 2013
No

1.

Uraian
Sektor Bencana
Alam

Rencana

Realisasi

Rp. 1,08 miliar

Rp. 200 juta

Keterangan
Bantuan Sembako dan makanan siap
saji pada masyarakat korban banjir
sekitar perusahaan
 Pelatihan dan pemberian bantuan
pendidikan

2.

Sektor Pendidikan
dan/atau Pelatihan

Rp.2,8 miliar

Rp.333,9 juta

 Seminar Pemberdayaan
 Renovasi dan pembangunan
Ruang Kelas

3.

Sektor Prasarana &
Sarana Umum

Rp. 1,79 miliar

Rp. 45,2 juta

4.

Sektor Pelestarian
Alam

Rp. 1,2 miliar

Rp. 320,7 juta

Bantuan tempat dan Mesin
Pengolahan Sampah
Penanaman 5.000 pohon

Selama tahun 2013, berdasarkan hasil keputusan RUPS tidak ada dana untuk PKBL
sedangkan untuk kegiatan sosial perusahaan disalurkan melalui program CSR perusahaan.

Alokasi dan Realisasi Dana PKBL Berdasarkan RUPS Tahun 2013
(Dalam jutaan rupiah)

Periode Pelaporan
Uraian

Th 2012
Alokasi

Th 2013*

Realisasi

Alokasi

Realisasi

Program Kemitraan

7.089

7.089

4.270

-

Program Bina Lingkungan

3.544

3.544

8.540

6.867

Catatan* : Alokasi dana tahun 2013 berdasarkan surat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Perencanaan Strategis No: S-119/D5.MBU/2013 tanggal 29 April 2013 bahwa terkait dana Program
Kemitraan tidak diambil dari laba BUMN eks Tahun Buku 2012.

Realisasi Pemanfaatan Dana PKBL Tahun 2013
(Dalam jutaan rupiah)

Periode Pelaporan
2012

URAIAN
Rencana
Penyaluran
Program Kemitraan
Program Bina Lingkungan

2013
Realisasi

Rencana
Penyaluran

Realisasi

31.000

32.623

28.900

13.450

4.541

4.020

8.000

810
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Tabel Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir Tahun 2012 – 2013
(Dalam Prosentase)

Tahun
Sektor
2012

2013

Efektifitas

95,85

42,64

Kolektibilitas

75,68

85,66

BUMN Peduli
Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.20/MBU/2012 tanggal 27 Desember
2012, Pasal 11 ayat (2) b dan c, dinyatakan program BUMN Peduli dihapuskan sehingga pada
tahun 2013 tidak ada ada anggaran program BUMN Peduli kecuali pelaksanannya yang masih
berjalan dari tahun sebelumnya (tahun 2012).

Tabel Penyaluran Program BUMN Peduli Tahun 2012 – 2013
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun
Sektor
2012

2013

Kesehatan

300

-

Sarana dan Pra sarana Umum

200

-

Pelestarian Lingkungan

325

-

Jumlah

825

-

Pemberian bantuan pendidikan kepada
anak-anak karyawan WIKA yang berprestasi
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Perkembangan Cluster Usaha
WIKA telah mengembangkan Kampung
Binaan di daerah Gadog, Ciawi sejak tahun
2012. Untuk tahun 2013 ini WIKA
mengembangkan
beberapa
program
lanjutan dari program-program sebelumnya
yaitu bantuan pembangunan ruang kelas
dan pemberian bantuan sarana belajar
PAUD, Workshop Pemberdayaan untuk
kelompok
Cake
House,
Kelompok
Keterampilan Payet dan Kelompok Tani
yang ada di Kampung Binaan Gadog serta
bantuan 5 (lima) unit sistem agrobisnis lele
gentong untuk petani yang ada di Kampung
Binaan WIKA.
Dalam Workshop Pemberdayaan, kelompok
Payet mendapatkan pelatihan tentang
keterampilan daur ulang 3R (Reduce,
Reuse, Recycle) dengan menggunakan
bahan-bahan bekas seperti koran, botol air
mineral, sedotan, limbah plastik bungkus
kopi, deterjen dan lain sebagainya. Produk
yang dihasilkan dari pelatihan ini adalah
berupa tas dengan berbagai macam bentuk,
tempat tisu, pajangan bunga, gantungan
kunci dan vas bunga. Setelah mengikuti
pelatihan,
peserta
mendapatkan
pendampingan sebanyak 6 kali selama 2
(dua) bulan agar peserta semakin mahir
dalam membuat produk-produk daur ulang
sesuai kemampuan mereka. Hasil akhir dari
pelatihan ini adalah peserta diharapkan bisa
mendapatkan
penghasilan
tambahan
dengan menjual hasil karya mereka sendiri
tanpa harus banyak mengeluarkan modal
untuk awal usaha.

Kelompok Cake House mendapatkan
pelatihan memasak sehat dengan menumenu khas daerah-daerah di wilayah
Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini adalah
agar peserta pelatihan bisa mahir memasak
untuk disalurkan ke pelatihan-pelatihan
yang di ada di pusat pelatihan WIKA
Satrian.
Terakhir adalah pelatihan agrobisnis untuk
kelompok tani yang ada di Kampung Binaan
WIKA dengan menggunakan sistem lele
gentong (BOSLETONG). Sistem agrobisnis
lele gentong ini adalah sistem yang
memadukan pertanian sayur mayur dengan
perikanan di lahan yang kecil. Pelatihan ini
diikuti oleh kelompok tani yang terdiri dari
27 orang petani dengan bantuan 5 (unit)
sistem lele gentong kepada tiap 5 (lima)
kelompok tani yang terdiri dari 5 orang
petani pada tiap-tiap kelompok.
Beberapa tujuan dari pelatihan agrobisnis
BOSLETONG ini diantaranya:
Untuk memenuhi
sehari-hari,

kebutuhan

makan

Mendapatkan penghasilan tambahan
dari hasil menjual sayur-mayur dan ikanikan yang telah panen,
Mempertahankan lingkungan agar tetap
asri,
Menjaga ketahanan pangan, dan
Mempersiapkan generasi yang sehat.
Selain itu lokasi para petani yang mendapat
bantuan unit agrobisnis ini menjadi pilot
project untuk wilayah-wilayah sekitarnya.
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Kendala dan Persoalan
Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan
PKBL tidak terlepas dari beberapa kendalakendala. Kendala yang dihadapi oleh PKBL
WIKA adalah:
Persepsi mitra binaan yang menganggap
bahwa dana Progam Kemitraan (PK)
merupakan hibah sehingga mereka tidak
membayar pinjamannya.
Lokasi mitra binaan yang relatif sulit
dijangkau menyebabkan proses evaluasi
tidak maksimal.
Kesulitan untuk mendapatkan mitra
binaan yang memiliki kredibilitas tinggi,
baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Kepindahan domisili usaha yang tidak
dapat ditelusuri sehingga mengakibatkan
seluruh proses penyaluran kemitraan
menjadi terhambat.
Keterbatasan dana Bina Lingkungan
yang dikelola dan prioritas penentuan

kelompok masyarakat yang
sasaran penerimaan bantuan.

menjadi

Upaya penyelesaian yang dijalankan WIKA
dalam mengatasi hal tersebut adalah
melibatkan tim PKBL untuk memastikan
bahwa calon mitra binaan benar-benar
layak menjadi mitra dan menerima pinjaman
modal usaha. Selain itu juga melakukan
penjadwalan ulang (rescheduling) dan
pengkondisian ulang (reconditioning) untuk
piutang tidak lancar, serta pengalihan ke
dalam aset lain-lain untuk piutang macet
yang mengacu pada Peraturan Menteri
BUMN No.PER-05/MBU/2007. Sedangkan
untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan
Program Bina Lingkungan, WIKA dengan
sadar melakukan sinergi bersama BUMN
Pembina
lainnya.
Dengan
demikian
cakupan wilayah dan jumlah kelompok
masyarakat penerima bantuan menjadi
lebih banyak.

Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru di Jawa Barat
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BAB III
Kerjasama
Penyaluran PKBL
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Program Bina Lingkungan yang menjadi
perhatian WIKA selama tahun 2013
dititikberatkan pada empat bidang, yakni
pendidikan, kesehatan, pelestarian alam
dan pemberdayaan masyarakat. Sementara
pelaksanaannya, ada dua mekanisme
penyaluran yakni menyalurkan dengan
menggunakan dana sendiri dan bersinergi
dengan BUMN Pembina lainnya. Selama
tahun 2013, WIKA melakukan sinergi
dengan PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk. dalam bentuk:
Bantuan Penyempurnaan Bangunan
Masjid Al Muttaqien Daan Mogot Jakarta
Barat. Nilai bantuan Rp. 860 Juta berasal
dari PGN dan WIKA sebagai pelaksana
proyek.
Bantuan Pembangunan dan Renovasi
Sekolah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai
bantuan Rp. 3,80 miliar berasal dari PGN
dan WIKA sebagai pelaksana proyek.
Bantuan
Perbaikan
Jembatan
Penyeberangan yang menghubungkan
Jalan KH Agus Salim dan Jalan Daan
Mogot Tangerang. Nilai bantuan Rp. 425
juta berasal dari PGN dan WIKA sebagai
pelaksana proyek.
Bantuan Pembangunan Tugu Selamat
Datang Rajabasa - Bandar Lampung.

Nilai bantuan Rp. 1,01 miliar berasal dari
PGN dan WIKA sebagai pelaksana
proyek.
Program
bantuan
Renovasi
dan
Pembangunan Sekolah di Wilayah
Provinsi Jawa Timur. Nilai bantuan Rp.
4,46 miliar berasal dari PGN dan WIKA
sebagai pelaksana proyek.
Bantuan Pembangunan Jembatan Lebak
dan Kantor Desa Cilangkap - Banten.
Nilai bantuan Rp. 1,51 miliar berasal dari
PGN dan WIKA sebagai pelaksana
proyek.
Pelaksanaan
Renovasi
dan
Pembangunan Sekolah di Wilayah
Batam - Provinsi Kepulauan Riau. Nilai
bantuan Rp. 8,31 miliar berasal dari PGN
dan WIKA sebagai pelaksana proyek.
Pelaksanaan
Renovasi
dan
Pembangunan Masjid Jami' Jaya Sakti
dan Pembangunan TPA - Brigif 1 PAM
Ibukota/Jaya Sakti. Nilai bantuan Rp.
1,31 miliar berasal dari PGN dan WIKA
sebagai pelaksana proyek.
Pelaksanaan
Renovasi
dan
Pembangunan Sekolah di Wilayah
Jakarta Barat - DKI Jakarta. Nilai
bantuan Rp. 3,05 miliar berasal dari PGN
dan WIKA sebagai pelaksana proyek.

Bantuan Penyempurnaan Bangunan Masjid Al Muttaqien
Daan Mogot Jakarta Barat (Sinergi WIKA - PGN)
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Bantuan Pembangunan dan Renovasi Sekolah
Provinsi Kalimantan Barat (SMPN 1 Ketapang)

Bantuan Pembangunan dan Renovasi
Sekolah Provinsi Kalimantan Barat (SDN 14)
Bengkayang)

Bantuan Pembangunan dan Renovasi Sekolah
Provinsi Kalimantan Barat (SDN 1 Meliau)
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BAB IV
Temuan Auditor
dan Tindak
Lanjutnya
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Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan
menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik atau Good Corporate
Governance (GCG), WIKA berkewajiban
melaporkan
pelaksanaan
Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Pelaporan ditujukan kepada Menteri BUMN
sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia
selaku pemegang saham utama. Pelaporan
juga
ditembuskan
kepada
Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.
Untuk
mendukung
objektivitas
dan
keterbukaan informasi dalam pelaporan ini,
Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik
HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sebagai
auditor independen. Selanjutnya auditor
melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait
pelaksanaan
PKBL
dan
hasilnya
dilampirkan dalam Laporan PKBL Tahunan
2013.
Adapun dari hasil pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2012,
Auditor yang ditunjuk menyatakan tidak
menemukan hal-hal bersifat khusus,
sehingga
tidak
ada
yang
perlu
ditindaklanjuti.

Pelaksanaan Keputusan RUPS
Sementara hal-hal yang bersifat sebagai
keputusan RUPS Tahunan tahun buku
2012, Unit PKBL telah menindaklanjuti
dengan:
1. Menerima dan melaksanakan hasil
keputusan agenda ketiga yakni mulai
tahun
2013,
Perseroan
tidak
mengalokasikan Laba Bersih Tahun
Buku 2012 untuk sumber dana PKBL,
tetapi Perseroan akan membentuk
cadangan biaya tahun 2013 untuk
program
tanggung
jawab
sosial
Perusahaan yang besarnya sesuai
kebutuhan dan kemampuan Perseroan.
Realisasi hasil keputusan tersebut WIKA
menetapkan biaya CSR Tahun 2013
sebesar 1,5% dari laba Perusahaan atau
sebesar Rp 6.867.500.000,2. Melaksanakan hasil keputusan agenda
keempat yakni menetapkan kembali
Kantor Akuntan Publik HLB Hadori
Sugiarto Adi & Rekan, untuk mengaudit
Laporan Keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk
tahun buku 2013, sebagaimana Laporan
Auditor Independen yang terlampir di
Laporan Tahunan PKBL ini.

Bantuan korban banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur
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BAB V
Penutup
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Pameran kelompok pemberdayaan
Kampung Binaan WIKA di Bogor

Untuk masa-masa mendatang, WIKA
berkeinginan meningkatkan pelaksanaan
PKBL. Tentu saja hal ini tidak mudah
diwujudkan dan memerlukan komitmen kuat
dari segenap pemangku kepentingan, tidak
terkecuali Kementerian BUMN.
Untuk meningkatkan pelaksanaan Program
Kemitraan, maka WIKA mencatat beberapa
hal yang kiranya perlu mendapat perhatian
bersama terkait pelaksanaan PKBL selama
ini, yakni:
Sulitnya mendapatkan mitra binaan yang
memiliki kredibilitas tinggi, baik dari segi
kuantitas maupun kualitas.
Kemampuan
mitra
binaan
terkait
administrasi pelaporan perkembangan
usaha amatlah terbatas, akibatnya
mereka tidak bisa memenuhi ketentuan
dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
BUMN No.PER-05/MBU/2007, yang
menyebutkan kewajiban menyampaikan
laporan perkembangan usaha secara
periodik kepada BUMN Pembina.

Piutang mitra binaan yang masuk dalam
kategori diragukan dan macet relatif
besar jumlahnya.
WIKA berharap penyaluran dana Program
Kemitraan
akan
dapat
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
kerakyatan,
terciptanya
pemerataan
pembangunan
melalui
perluasan
lapangan
kerja,
kesempatan berusaha, dan pemberdayaan
masyarakat. WIKA juga akan menjalin
kerjasama dengan pelaku UKM dan
koperasi di lingkungan usaha perusahaan,
baik secara langsung dan sinergi dengan
pihak lainnya. WIKA juga akan terus
berusaha agar penyaluran Bina Lingkungan
yang dilakukan tepat sasaran sehingga
manfaat yang diterima dapat benar-benar
dirasakan oleh masyarakat di lingkungan
usaha WIKA.
Semua hal tersebut menjadi pekerjaan
rumah yang harus segera dicarikan solusi
bersama.
Unit
PKBL
WIKA
terus
menyempurnakan
sistem
pelaksanaan
PKBL sesuai dengan aturan, kondisi
masyarakat dan kondisi perusahaan.
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Kisah
Sukses
“Pinjaman lunak yang kami terima sangat membantu
untuk pengembangan usaha kami, dana tersebut kami
gunakan untuk penambahan modal usaha yaitu mesin
seset kulit dan mesin jahit dinamo besar. Dengan
adanya mesin tersebut, produktivitas usaha kami
menjadi lebih tinggi, omset penjualan rata-rata setiap
bulan Rp 30 juta dengan 2 orang karyawan. Selain itu
bantuan pameran produk sangat membantu untuk
mempromosikan

produk

kami,

kedepannya

kami

Bapak Fajar,
Madrim Batik, Jakarta

berharap untuk dapat diikut sertakan dalam pameran-pameran sejenis untuk lebih dapat
memperkenalkan produk kami ke masyarakat serta diberikan bantuan dalam promosi untuk
segmen market corporate”

Bapak Ahmad,
No Name Batik, Pekalongan, Jawa Tengah
“Pada bulan Oktober 2012 lalu, saya mendapat
bantuan pinjaman dana modal usaha dari Program
Kemitraan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebesar
Rp 10 juta. Bantuan pinjaman dana modal usaha
tersebut, saya gunakan untuk mengembangkan
usaha batik saya, diantaranya untuk membeli
berbagai

macam

keperluan

usaha

saya,

diantaranya beberapa unit mesin jahit dan kain batik sebagai alat dan bahan baku utama dari
jenis usaha yang saya tekuni. Alhamdulillah tidak terasa saat ini usaha saya sudah
berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, dengan omzet usaha sekitar Rp 50 jt per
bulannya. Saya berharap kedepannya saya bisa mendapat bantuan dana pinjaman dana
modal usaha kembali agar dapat lebih mengembangkan kembali usaha batik saya ini menjadi
semakin besar. Kemudahan yang saya peroleh dari bantuan yang diberikan melalui Program
Kemitraan CSR WIKA adalah dimana prosesnya tidak berbelit-belit dan mudah dijalankan.
Kemudian bunga pinjamannya pun ringan sehingga memberi kemudahan bagi kami
pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha kami”.
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Lampiran
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